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Nyhedsbrev fra Komitestyrelsen 
April 2014, nr. 46.  

 
Kære komiteer,  

Det er sæson for generalforsamlinger og i den forbindelse, vil jeg gerne byde varmt 
velkommen til alle nye navne rundt omkring i komiteerne samt ikke mindst til vores 
helt nye komite i Gribskov. I den forbindelse nærmer ÅRSMØDE 2014 sig hastigt, og 
en officiel indbydelse er lige på trapperne!  Jeg kan dog godt afsløre, at vi i år har 
bestemt at indbyde jer alle til Nordisk gæstebud fredag aften d. 2. maj med mad og 
underholdning. Vi håber meget, I alle har lyst til komme til Skærum Mølle allerede 
fredag aften og blive til lørdag, hvor årsmødet starter om formiddagen. Således er 
der åbnet for ekstra god tid til at møde folk fra de andre komiteer og udveksle ideer 
og erfaringer.  

 

Inspiration til foredrag og kurser 

Apropos udveksling af ideer, er der med dette nyhedsbrev også udformet et 
inspirationskatalog, som vi håber, I kan drage nytte af. Vi har prøvet at samle en 
god håndfuld af foredragsholdere inden for forskellige fagområder, men især 
kunsthistorie har fået opmærksomhed denne gang. Dette skyldes dels de 
kunsthistoriske foredrags stigende popularitet samt et overvældende antal af yngre 
forskere og formidlere, der brænder for at komme ud og fortælle om deres 
genstandsfelt inden for kunstens historie. 

Dette er det andet inspirationskatalog og forhåbentlig bliver både det første samt 
dette tilgængeligt på hjemmesiden (www.fuko.dk) inden for en overskuelig periode.  

 

Årsregnskab 

Årsregnskabet er afsluttet og indsendt til Nævnet. Komitestyrelsen er kommet ud af 
2013 med et glædeligt overskud, som dog skyldes de ekstraordinære forhold med 
skiftende medarbejdere på sekretariatet. Vi vil gerne takke alle komiteer for at have 
indsendt deres regnskab mere eller mindre rettidigt, så regnskabet fremstår 
komplet. Årsregnskabet kan rekvireres fra sekretariatet, hvis det ønskes og bliver 
endvidere fremlagt på årsmødet. 
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Deltagerantal – hvorfor? 

De fleste gør det hver gang. Andre gør det en gang imellem. Nogle gør det aldrig. 
Men alle komiteer vil nok opleve, at sekretariatet bliver lidt mere emsige med at 
inddrive deltagerantallet, når et foredrag eller kursus har været afholdt. Det sker på 
baggrund af flere omstændigheder;  

- dels kan Rigsrevisionen til hver en tid komme på besøg på sekretariatet og kræve al 
dokumentation fra afholdte foredrag udleveret, hvor netop rapporten om 
deltagerantal spiller en nøglerolle som dokumentation for reel afholdelse.  

 - dels er der øget fokus på Folkeuniversitetets deltagerantal fra politisk side, internt 
såvel som eksternt.  

- dels er der forhandlet en ny aftale hjem mellem Folkeuniversitetet og Copydan, 
som er baseret udelukkende på deltagerantal. Komitestyrelsen betaler indtil videre 
for komiteerne tilknyttet hertil (mere om aftalen i næste nyhedsbrev). 

Så derfor er det nu ekstra vigtigt, at vi får jeres rapporter. Det behøver ikke ske 
direkte efter hvert foredrag, men kan godt opsamles på halvårlig basis. Inden årets 
udgang skal alle deltagerantal dog være indberettet.  

 

Aflysninger – kan det undgås? 

Folkeuniversitetet er generelt meget sårbar over for forelæseres aflysninger. 
Kontrakter bliver ofte indgået måneder i forvejen, så nye arbejdsrelationer, sygdom, 
flytning osv kan hurtigt komme i karambolage med et planlagt foredrag. Hver eneste 
aflysning er dybt ærgerlig, da det kan være problematisk at få formidlet en aflysning 
ud, publikum bliver skuffet og hele komiteens forarbejde er spildt. Derfor vil vi her 
på sekretariatet gerne opfordre til, at man kontakter os, før man officielt aflyser et 
arrangement. Da vi har et stort overblik og kontaktnetværk til undervisere, er det 
sandsynligt, at vi kan finde en afløser inden for samme fag- eller emneområde, der 
kan komme ud med meget kort varsel.  Så sikrer man, at arrangementet 
gennemføres og ingen møder skuffede op.  

Er der ingen vej uden om en aflysning, så skal man huske at indberette det til 
sekretariatet hurtigst muligt. Det har stor betydning for vores regnskab og 
aktivitetsoversigter (og dermed udbetaling af driftsmidler), om arrangementet rent 
faktisk er afholdt. Hvis vi f.eks. også bliver kontaktet af forelæseren, skal vi ligeledes 
gerne være orienteret om en aflysning og årsag, så vi kan give den rette vejledning. 
Det håber vi, I har forståelse for.  
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Nye priser 

Pr. 1. april 2014 har Nævnet besluttet at hæve foredragsholderens honorar til 

2007,18 kr. for et foredrag og 1254,12 kr. for et kursus. Der blev tidligere på året 

udsendt en mail, men da der har været nogle tvivlsspørgsmål gentages ændringen 

her. Skemaet viser hele udviklingen fra 2008: 

Kontrakterne er naturligvis rettet til, og snarest muligt bliver de nye priser også lagt 

op på vores hjemmeside www.fuko.dk 

Komiteafgiften forbliver den samme indtil 2015, hvor der er varslet en stigning. De 

nye beløb er dog endnu ikke meldt ud. Komiteafgiften lyder pt på: 

   Pr. dbt 

Forelæsning 1.530,00 

Kursus 1.013,00 

 

 

 

 

FORELÆSNING: 
Excl. 

feriepenge   Feriepenge 

Incl. 

feriepenge  

Andel 

staten  Vores andel  

01.04.08 1.690,75 211,34 1.902,09 634,03 1.268,06 

01.04.09 1.724,18 215,52 1.939,70 646,57 1.293,13 

01.10.09 1.734,78 216,85 1.951,62 650,54 1.301,08 

01.04.10 1.753,66 219,21 1.972,87 657,62 1.315,25 

01.04.12 1.776,93 222,07 1.999,00 666,33 1.332,67 

01.04.14 1.784,16 223,02 2.007,18 669,06 1.338,12 

KURSUS:           

01.04.08 1056,40 132,05 1188,45 396,15 792,30 

01.04.09 1077,29 134,66 1211,95 403,98 807,97 

01.10.09 1083,91 135,49 1219,40 406,47 812,93 

01.04.10 1095,71 136,96 1232,68 410,89 821,79 

01.04.12 1110,25 138,75 1249,00 416,33 832,67 

01.04.14 1114,77 139,35 1254,12 418,04 836,08 
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”Frimærkepenge” 

Det direkte administrationstilskud til komiteerne – også bedre kendt som 
”frimærkepengene” - er i øjeblikket ved at blive beregnet. Den enkelte komites 
tilgængelige beløb samt ansøgningsskema hertil vil blive udsendt fra Nævnet i en 
nærmeste fremtid. Tilskuddet bliver beregnet efter komiteens gennemsnitlige 
aktivitetsniveau de sidste tre år og kan søges resten af året. 

 

Ny guide til vores arbejde 

Vores guide til Folkeuniversitetets komitestyrelse er blevet opdateret. Det er en god 
idé både for de garvede samt for nyere medlemmer af komiteerne at orientere sig i 
de forskellige aspekter af både sekretariatets, men også selve Folkeuniversitetets 
arbejde. Den er vedhæftet mailen med dette nyhedsbrev, så den også kan 
videresendes til eventuelle samarbejdspartnere. De kunne måske især drage nytte 
af at læse om de kriterier, ansøgninger bliver bedømt efter. Har I nogen 
kommentarer, eller er der dele af arbejdsgangene, der mangler belysning, må I 
meget gerne kontakte sekretariatet.  
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